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KRZESZOWICE
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SKAŁA

Dobre programy
współpracy

„Mogilanie”
najlepsi

Sześciolatki
w szkole

Gmina Krzeszowice za program współpracy z organizacjami pozarządowymi zdobyła
pierwsze miejsce w konkursie
„Małopolskie Wektory Współpracy”. Ma wspierać społeczeństwa obywatelskie. Zorganizował go Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Drugie był Nowy
Sącz, trzeci Zakliczyn, a czwar(EKT)
ty Nowy Targ.

W miniony weekend na Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak” w Łowiczu, Zespół Regionalny „Mogilanie” zdobył główną nagrodę. Zespół zaprezentował się w widowisku „Comber
babski”, a także w układach tanecznych. Otrzymał też nagrodę specjalną, przyznaną przez
Stowarzyszenie Twórców Lu(EKT)
dowych w Łowiczu.

Od września sześciolatki ze
Skały przeniosą się do budynku
szkoły podstawowej. Nie zgadzali się na to ich rodzice, jednak Rada Miejska uchwaliła
taką zmianę. Od września do
sześciu oddziałów uczęszczać
będzie 140 dzieci. W SP razem
z „zerówką” uczyć się będzie
334 dzieci, w efekcie czego naukę pierwszoklasistów zaplano(EKT)
wano na dwie zmiany.

FOT. EWA TYRPA
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Chcą tylko bezkolizyjnej trasy
Mieszkańcy Woli Radziszowskiej domagają się
korekt w wariantach przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

KONTROWERSJE.

Rada Sołecka i Stowarzyszenie
Miłośników Doliny Cedronu
podtrzymały negatywne stanowisko w sprawie nowego
przebiegu BDI. – Z proponowanych nam wariantów dwa
można byłoby połączyć, żeby
uniknąć wyburzenia kilku domów i poprowadzenia inwestycji w pobliżu gęsto zabudowanego terenu, zamieszkałego
przez kilkanaście rodzin. Budowa drogi w jednym wariancie
doprowadziłaby do likwidacji
przysiółka Kapelanka – twierdzi Witold Grabiec, sołtys wioski. Uważa, że takie korekty
nie powinny być kłopotliwe dla
inwestora. W przysiółku Wymiarki można byłoby zburzyć
dwa stojące domy, na co zgadzają się ich właściciele. – Droga przebiegać będzie zbyt blisko tych domów, spowoduje
odcięcie mieszkańców od świata, a ekrany akustyczne jeszcze
bardziej ich odizolują. Chyba
ekonomiczniej byłoby te domy
zburzyć niż stawiać tam ekrany
– argumentuje sołtys.
Projektowanie BDI ma długą historię. Pierwsze propozycje Pracowni Inżynierskiej
„Klotoida” w Krakowie zostały
jesienią zeszłego roku zdecydowanie oprotestowane przez
mieszkańców kilku zurbanizowanych miejscowości, przez
które wyznaczono przebieg
BDI, m.in. Podchybia, Zarzyc
Małych (gm. Kalwaria Zebrzydowska) i Woli Radziszowskiej.
Walka o wyznaczenie drogi
niekonfliktową trasą zainspirowała mieszkańców do założenia stowarzyszenia, które będzie ich reprezentować w różnych sprawach.
Po ich proteście i wsparciu
władz gminy Skawina, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecała
wziąć pod uwagę ich sugestie

Wiele atrakcji
i dobre jedzenie
I M P R E Z A . Jurajskie Dni Jerzmanowic obﬁtowały w wiele
atrakcji.
– Najważniejsze, że dopisali mieszkańcy oraz pogoda – podsumowuje Piotr Kozera, sołtys wioski
i podkreśla, że do organizacji imprezy aktywnie włączyła się Rada
Sołecka, strażacy i radni. Dni w takim wymiarze zorganizowane
zostały dzięki miejscowym sponsorom, którzy pomagają sołectwu
i w całości sfinansowali imprezę.
Niektórzy właściciele firm uprzedzili organizatorów i sami proponowali finansowe wsparcie.
– Pomogło nam prawie 60 sponsorów – zaznacza sołtys.
Na scenie prezentowały się
dzieci ze szkoły podstawowej. Nie
tylko strojami, ale też aktorskimi
zdolnościami zachwyciły publiczność. Występowały zespoły „Sokoły” i „Baśniowa Kapela”, koncertowała też jerzmanowicka orkiestra dęta, a mieszkańcy nie
ukrywali dumy, że młody zespół,
istniejący dopiero od pięciu lat,
tak świetnie sobie radzi. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały kiermasz ze swojskim
jadłem, a także humorystyczne

przedstawienie pt. „Od przedszkola do naszego koła”. Tadeusz
Karcz, pełniący obowiązki szefa
jerzmanowickiej OSP, opowiadał
o pracy strażaków, o tym, kiedy
i w jaki sposób należy powiadamiać straż o zdarzeniach. Przygotował też pokaz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Mieszkańcy świetnie bawili
się też podczas koncertu gwiazdy
wieczoru – zespołu Shayla Bonnik’s oraz podczas występu kabaretu Grzegorza Stasiaka.
Podczas „Dni” widzieliśmy
radnych ze strony przegińskiej,
rozmawiających z miejscowymi
samorządowcami. Tacy goście
byli tu do niedawna rzadkością.
– Nie prowadzimy żadnej polityki, rozmawiamy o tutejszej
świetnej imprezie – podkreślali
zgodnie wszyscy radni. O konflikcie istniejącym od lat pomiędzy obiema miejscowościami
wiadomo powszechnie, ale ostatnio topór wojenny został zakopany. Radni zjednoczyli się w sporze z wójtem Adamem Piaśnikiem, którego chcą odwołać
w drodze referendum, wyznaczonym na 2 sierpnia.
(EKT)

W jesieni zeszłego roku na zebraniu wiejskim licznie zgromadzeni wolanie opowiedzieli się za
jak najmniej kolizyjnym wyznaczeniem BDI FOT. EWA TYRPA
i zleciła „Klotoidzie” opracowanie nowych wariantów.
Wszystko wskazywało na to,
że będą po ich myśli. Ludzie
chwalili inwestora, że liczy się
z ich zdaniem. – Nowe warianty są lepsze niż poprzednie, bo nie likwidują np. Zarzyc, ale jednak nie omijają
zabudowanych miejsc w Woli.
Dlaczego nie można na pewnym odcinku poprowadzić
drogi inną niekonfliktową trasą, skoro są do tego warunki
w terenie? – dziwią się mieszkańcy. Czują się zlekceważeni,
bo ich propozycje zgłoszone

na ostatnim zebraniu wiejskim, poparte przez Radę Sołecką i w kwietniu przez Radę
Miejską, nie zostały uwzględnione w nowych wariantach.
Są zaskoczeni, że dla sąsiedniego Izdebnika istnieje możliwość połączenia z sobą różnych wariantów, a dla Woli
nie. Będą się o to starać
w GDDKiA. – Nie jesteśmy
krzykaczami, w bardzo spokojny i merytoryczny sposób
podeszliśmy do oceny nowych
wariantów. Mieszkańcy na
zebraniu wiejskim w bardzo
wyważony sposób o tym dys-

kutowali i brali pod uwagę
różne uwarunkowania, zdając
sobie sprawę, że droga jest
potrzebna i wcale nie mają
zamiaru jej blokować – mówi
sołtys Grabiec. Jednak mieszkańcy zastanawiają się, czy
nie lepsza jest metoda ostrego
protestu. – Będziemy nadal
podejmować próby zmiany
trasy i połączenia wariantów
– zapowiadają. Wczoraj sołtys
wystosował do GDDKiA pismo
z wnioskiem o wzięcie pod
uwagę ich sugestii.
EWA TYRPA
ewa.tyrpa@dziennik.krakow.pl

Dzieci z SP zachwyciły publiczność strojami i aktorskim
talentem FOT. EWA TYRPA
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Podczas meczu i koncertu zbierano pieniądze na wakacje
D O B R O C Z Y N N O Ś Ć . Dzięki hojności mieszkańców Skawiny „Kruszynki” pojadą na obóz.

„Kruszynki” na koncercie Eweliny Flinty

FOT. (EKT)

Od wielu lat pod koniec czerwca na stadionie TKS Skawinka
organizowana jest impreza
charytatywna z myślą o letnim wypoczynku niepełnosprawnych osób i ich opiekunów ze Wspólnoty Wiara
i
Światło
„Kruszynki”.
– W tym roku 35–osobowa grupa pojedzie na 11–dniowy
obóz rehabilitacyjno–wypoczynkowy do Poręby koło Myślenic – informuje Paweł Ba-

tor, koordynator ze wspólnoty.
Na imprezie, zorganizowanej
w niedzielę, koncertowała
Ewelina Flinta, która na licytację podarowała swoje złote
kolczyki. Zostały sprzedane
za 400 zł. Były też jej płyty,
szaliki z podpisami zawodników krakowskiej Wisły, album
podarowany przez kardynała
Stanisława Dziwisza.
Tradycyjnie głównym punktem imprezy był mecz księża–policjanci. W tym roku wynikiem 4–1 puchar wywalczyli
księża.
(EKT)
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